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EXPEDIENTE

À medida em que enxergamos o crescimento da retração financeira 
e o agravamento da crise econômica que vem permeando 
nossa nação, observamos alguns núcleos empresariais que não 
refletem esta realidade sombria que assola o Brasil. Olhando 
detalhadamente, identificamos que não se tratam de segmentos 
empresariais específicos. 

O que essas empresas têm de diferente? Elas vêm provando que 
com trabalho, criatividade, inovação, dedicação e, principalmente, 
com controle efetivo de suas operações empresariais, é possível 
continuar crescendo em meio a toda crise econômica. Entretanto, 
as empresas precisarão sobressair a todas as intempéries que 
surjam no mercado, maximizando os resultados nos momentos de 
euforia, e mantendo-os nos momentos difíceis. 

Muitas vezes faz-se necessário promover a redução de postos de 
trabalhos e até mesmo o fechamento ou alteração de endereço 
de unidades comercias, mas a responsabilidade de um gestor 
empresarial exige a tomada dessas ações, dando um passo para 
trás, para em seguida dar dois para frente, e assim converter crise 
em oportunidades. 

Se por um lado o consumo retrai, por outro, as empresas que 
conseguem superar as dificuldades, logo estarão desfrutando das 
lacunas deixadas pelos concorrentes desistentes. E o empresário, 
por sua vez, por mais experiente que seja, precisa se preparar 
para superar esses momentos. Cada dia mais o feeling e a intuição 
devem dar lugar ao aprendizado, análise de cases de sucesso, 
busca de novas tecnologias, além de participação em feiras e 
eventos para a reativação de network.

As dificuldades darão espaço a euforia do crescimento e apenas 
quem estiver preparado vai desfrutar destes momentos. Aproveito 
para convidá-los a participar da 16ª CONESCAP, que será realizada 
em Recife, de 11 a 13/11. Você, empresário do setor de serviços, 
não perca a oportunidade de ampliar seus conhecimentos, tendo 
acesso às mais modernas tecnologias disponíveis. Um momento 
para rever e fazer amigos, ampliando sua rede de relacionamentos.

Boa leitura!
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Almoço Informal

Por excelentes serviços na Certificação Digital 
Presidente, vice e integrantes da diretoria do SESCAP-PE realizaram uma importante reunião no dia 25 de agosto, na sede do 
Sindicato, em Boa Viagem, com a participação do presidente do SESCAP-CE, Daniel Coêlho e seu gerente Executivo, Wellington 
Andrade. Em pauta os serviços de Certificação Digital das entidades.

Evento faz parte da agenda do Sindicato e ocorre uma vez a cada mês, promovendo interação entre diretores e seus 
associados. Dentre os assuntos mais explorados nos meses de julho, agosto e setembro, o sucesso da loja SESCAP-PE 
Certificação Digital, no Shopping RioMar e, é claro, os preparativos para a 16ª CONESCAP. 

4 Realizações SESCAP-PE



5

JUL/AGO/SET 2015

Escritório Contábil 
na nuvem 

Está chegando a hora de suar a 
camisa com o torneio do SESCAP-PE

Mesa Redonda nos dias 11 e 14/09

5Realizações SESCAP-PE 

Os preparativos para o torneio do 
SESCAP-PE já tiveram início. O 
evento antecede os Jogos SESCAP-
PE/AESCON-PE, que acontecem no 
primeiro semestre de 2016, visando 
a seletiva para a quarta edição do 
JOCOBRAS, com data para junho 
próximo, em Caxias do Sul, no Rio 
Grande do Sul. 

Na ocasião, Alencar explicou a história 
da OMIE - parceria do SESCAP-PE que 
oferece sistema gratuito de gestão por 
meio de aplicativo para pequenas e 
médias empresas, de comércio e 
serviço -, lembrando aos presentes a 
importância do domínio da ferramenta, 
uma vez que, no mundo atual tudo é 
decidido nas nuvens.

O Sindicato realizou uma Mesa Redonda 
sobre o tema “Escrituração Contábil 
Fiscal”, com o auditor da Receita 
Federal, Josenildo Soares. Foram duas 
turmas que participaram de momentos 
distintos, a 1ª no dia 11 e a 2ª no dia 
14 de setembro, ambos no auditório do 
SESCAP-PE, em Boa Viagem. 
Os participantes garantiram suas 
inscrições por meio de adesão solidária 
de fraldas descartáveis, que foram 
arrecadadas e doadas à Creche Nossa 
Senhora das Candeias.

As empresas contábeis associadas ao 
Sindicato receberam um presente 
empolgante e enriquecedor no dia 
10 de agosto. A palestra “Escritório 
Contábil na nuvem”, voltada para a 
otimização de processos e aumento 
da produtividade com recursos 
tecnológicos revolucionários, foi 
ministrada pelo representante da 
Omieexperience, José de Alencar 
Pereira Neto. 



6

JUL/AGO/SET 2015

Cruzamento de Informações 

Simples Nacional

A Nova Reforma da Previdência 
e seus Reflexos para 2015

Capacitação Profissional no 
Departamento de Pessoal 

Para manter o contribuinte em dia com a 
Receita Federal do Brasil ((RFB) e atento às leis 
e regulamentos, evitando qualquer irregularidade 
fiscal, a UniFenacon realizou no dia 30 de julho, o 
curso “Cruzamentos de Informações da Receita 
Federal (Contábil x DIPJ x DACON x DCTF x 
DCOMP), que foi ministrado pelo contabilista 
Jaceguay Nunes Góes.

No dia 20 de agosto a 
UniFenacon realizou, 
via web, o curso 
“Simples Nacional 
– Alterações: Lei 
Complementar 
Nº 147/2014”. 
Em seu conteúdo 
programático, as 
novas atividades no Simples 
Nacional; pedidos de opção para novas atividades; novo 
anexo VI; atividades com tributação diferenciada; nova 
hipótese de vedação; consequências da extrapolação 
de limites, e muito mais. 

O momento foi ministrado pelos palestrantes, Silas 
Santiago, que é auditor fiscal da Receita Federal do 
Brasil e consultor do Fundo Monetário Internacional 
na área de tributação de pequenas empresas; e Lúcia 
Young, especialista em Auditoria e Controladoria 
Interna; Gestão Empresarial; Direito e Direito 
Tributário.

No mês de setembro, dentre os cursos ministrados pela 
educação corporativa da UniFenacon e transmitidos 
via web para os SESCAPs e SESCONs das regiões do 
Brasil, “A Nova Reforma da Previdência e seus Reflexos 
para 2015” abordou em seu conteúdo programático: 
seguro desemprego; abono do PIS; auxílio doença 
e acidente de trabalho; aposentadoria por invalidez; 
pensão por morte; fator previdenciário; recolhimento 
do empregado doméstico e desoneração da folha de 
pagamento. O momento teve como palestrante o 
advogado e consultor, especialista na área trabalhista e 
previdenciária, José Alfredo do Prado Junior.

Com o objetivo de 
detalhar o eSocial e suas 
ramificações, apresentando 
e discutindo os principais 
conceitos, foi realizado 
no dia 27 de agosto 
“Capacitação Profissional 
no Departamento de 
Pessoal para Iniciantes 

com foco no eSocial”. Como palestrante, a administradora, 
contadora e especialista em Auditoria e Controladoria; 
Direito do Trabalho; e Pedagogia, Zenaide Carvalho da Silva.

Cursos UniFenacon

6 Cursos
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Notícias Relacionadas

Melhorias no atendimento da JUCEPE 
aos associados do SESCAP-PE

SESCAP-PE no “Fórum Estadual das 
Micros e Pequenas Empresas”

Seminário aconteceu na JUCEPE 
com participação do SESCAP-PE

SESCAP-PE, CRCPE e SEFAZ-PE se 
reuniram no dia 4 de julho para traçar 
estratégias de melhorias e atender os 
associados junto à Secretaria. Estiveram 

Um seminário voltado para esclarecer 
as dúvidas de empresários e contado-
res com relação à preparação da docu-
mentação necessária para a abertura, 
alteração e fechamento de empresas 
foi realizado no dia 21 de agosto pela 
Junta Comercial de Pernambuco (JU-
CEPE). 
O 1º Seminário de Orientação sobre 
Registro Empresarial contou com a 
presença dos presidentes, Albérico de 

presentes, Ítalo Mendes (vice-
presidente do SESCAP-PE), Chistian 
Watanabe (diretor Financeiro do  
SESCAP-PE), Érico Morais (AESCON-

Evento ocorreu no dia 7 de julho, durante 
reunião do “Fórum Estadual das Micros 
e Pequenas Empresas”, formulando 
políticas públicas. O Sindicato atua 
no grupo de trabalho chamado 
Desoneração e Desburocratização. 
No encontro, na sede da SEMPEQT, 
a diretoria do Fórum informou que 
o governador Paulo Câmara quer 
tomar conhecimento diretamente das 
políticas formuladas.

Morais, do SESCAP-PE; Geraldo Batis-
ta, do Conselho Regional de Contabili-
dade (CRCPE); de empresários contá-
beis e funcionários da Junta. 
As palestras foram ministradas por 
Willian Francisco, chefe da unidade de 
livros; Ana Virgínia, gerente de Registro 
do comercio e Lauro Pellizzari, técni-
co de Registro lotado no município de 
Goiana. 

PE), Geraldo Batista (presidente do 
CRCPE), além de Jader Toscano e 
Marcos Auto.
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Presidente do SESCAP-PE divulga 
16ª CONESCAP durante X ENMC

CONESCAP rendeu 
homenagem ao SESCAP-PE

O Sindicato marcou presença no 
X Encontro Nacional da Mulher 
Contabilista, em Foz do Iguaçu (PR). O 
evento foi realizado entre os dias 12 e 
14 de agosto, pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC), em parceria 
com a Academia Brasileira de Ciências 
Contábeis (ABRACICON), Fundação 
Brasileira de Contabilidade (FBC) e pelo 
Conselho Regional de Contabilidade do 
Paraná (CRCPR).
A diretora social de Eventos do SESCAP-
PE, Maria Dorgivânia Barbará, esteve 
à frente da Comissão feminina que 
representou o estado de Pernambuco 
no grande evento. 

O Sindicato recebeu na noite de 27 
de agosto, uma homenagem do Recife 
Convention & Visitors Bureau, pela 
valiosa conquista da 16ª CONESCAP 
para o estado, uma vez que o maior 
e mais significativo evento de âmbito 
nacional, irá movimentar a economia 
pernambucana.

Sindicato participou de lançamento 
de revista na Usina Dois Irmãos
Albérico de Morais participou na noite 
de 14 de setembro, do lançamento 
da segunda edição do periódico 
bimestral, Good Pernambuco. O 
evento teve como cenário a Usina 
Dois Irmãos, em Apipucos, zona oeste 
do Recife. Também participaram do 
momento solene, o presidente do 
Conselho Regional de Contabilidade de 
Pernambuco (CRCPE), Geraldo Batista, 
que assina uma coluna no periódico; 
e o secretário de Turismo de Recife, 
Camilo Simões.
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Notícias Relacionadas

O Recife Convention & Visitors Bureau 
- uma associação sem fins lucrativos 
que desde de 2001 congrega empresas 
e entidades ligadas aos setores de 
turismo, transportes, comércio, 
indústria e serviços de Pernambuco. 
A merecida homenagem aconteceu na 
Oficina Brennand, no bairro da Várzea.
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SESCAP-PE marcou presença no 12º 
ENECON

A décima segunda edição do Encontro 
Nordestino de Contabilidade 
aconteceu entre os dias 30 de setembro 
e 2 de outubro, reunindo as principais 
lideranças da contabilidade brasileira 
nas dependências do Mar Hotel, em 
Boa Viagem. 
Organizado pelos Conselhos Regionais 
de Contabilidade da Região Nordeste, 
e com o apoio do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), o 12º ENECON 
contou com uma renomada mesa de 
honra, composta pelos presidentes, 

Mario Elmir Berti, da FENACON; 
Albérico de Morais, do SESCAP-PE; 
José Martonio Alves Coelho, do CFC 
e Maria Clara Cavalcante Bugarim, 
da Academia Brasileira de Ciências 
Contábeis (ABRACICON). 
Um auditório repleto de profissionais 
da contabilidade e estudantes de 
vários lugares do Brasil acompanhou 
os discursos dos presidentes, seguidos 
de apresentação do grupo artístico 
“Cabras de Lampião” e show do 
pernambucano Nando Cordel. 

Eventos Paralelos
Dentre os eventos paralelos ocorridos 
no Encontro, o das entidades contábeis, 
no segundo dia de atividades, foi 
realizado pelo SESCAP-PE, IBRACON, 
APJEP e SINDUSCON, e levou 
ao público os temas: “Seguro de 
Responsabilidade Civil Profissional do 
Contador”, ministrado pelo palestrante 
Maurício Tadeu; e “Cenários 
Econômicos e Perspectivas para a 
Economia Brasileira”, por Luiz Flávio 
Maia Filho.

Notícias Relacionadas
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Agenda do TREINA SESCAP 
e cursos já realizados
Para o 2º semestre de 2015, o SESCAP-PE irá intensificar ainda mais a realização de cursos do Treina SESCAP, e os cursos da 
UniFenacon serão vendidos também na loja do shopping RioMar. Acompanhe os cursos que foram destaque:

A partir de janeiro de 2016, os estabelecimentos industriais ou a eles equiparados 
pela legislação federal e os atacadistas, deverão informar seus estoques e 
produção no SPED Fiscal. E para apresentar as exigências fiscais estabelecidas 
para o assunto, e seus impactos no processo produtivo, controles internos e 
procedimentos fiscais dos contribuintes obrigados a apresentar novos registros, 
o SESCAP-PE promoveu no dia 5 de agosto o curso “Bloco K no Sped Fiscal - 
Controle da Produção e do Estoque”. O momento foi ministrado na sede do 
SESCAP-PE, em Boa Viagem, pelo especialista Marcelo Melo. 

Pelo Treina SESCAP um auditório lotado para assistir “Departamento Pessoal na 
Prática - Cálculos Trabalhistas”. O curso foi ministrado nos dias 14 e 15 de agosto 
pela instrutora Sheila Mendonça. Para capacitar os participantes na aplicação da 
legislação trabalhista no dia a dia do Departamento Pessoal, a instrutora utilizou 
exemplos práticos e cálculo referente à admissão de empregados; contratos 
e jornada de trabalho; períodos de descanso; encargos trabalhistas; férias; 13º 
salário; rescisão; entre outros. 

Para orientar como as empresas devem gerar a nova Escrituração Contábil Fiscal de 
acordo com a minuta no manual de orientação do seu layout – atualizado em junho 
de 2015 -, o instrutor Marcelo Melo ministrou nos dias 23 de julho e 20 de agosto, na 
sede do Sindicato, o curso Escrituração Contábil Fiscal – ECF do Imposto de Renda 
com base na IN RFB nº 1.422/2013 atualizada pela IN RFB nº 1.524/2014”. 
No conteúdo programático os participantes acompanharam: informações gerais; 
vigência da ECF; PJ obrigadas; quais operações devem ser geradas na ECF; prazo de 
entrega e penalidade; entre outros assuntos necessários para o domínio do tema.

Bloco K no Sped Fiscal - Controle da Produção e do Estoque

Departamento Pessoal na Prática - Cálculos Trabalhistas

Escrituração Contábil Fiscal” foi ministrado em julho e agosto 

Curso Treina SESCAP10



Novos associados
Convênio em destaque 11

IOB 

Instituto Cervantes 

ASSCONTA 

PROSOFT 

Omie

GOOP PE 

Faculdade Anchieta

Farmácia Independente

Com a IOB Folhamatic EBS, 
o convênio pretende levar aos 
contabilistas associados ao Sindicato, 
um conjunto de benefícios baseados 
nas necessidades do profissional. Para 
os associados serão disponibilizados 
informativos diários, com as alterações 
legais nas esferas, Federal e Estadual; 
acesso a Loja Virtual IOB, onde o 
associado poderá adquirir produtos e serviços em condições 
diferenciadas; realização de Palestras Técnicas Presenciais 
sobre a área Contábil, Fiscal, Societária, Trabalhista e 
Previdenciária, ministradas por especialistas do grupo IOB e 
acesso ao simulado do Exame de Suficiência.

A parceria entre o SESCAP-
PE e a cooperativa de serviços 
médico Unimed, garante 
desconto de 10% para os 

planos de saúde contratados pelas empresas de serviços contábeis 
associadas ao Sescap-PE, que estiverem em dia com suas 
obrigações sindicais.

O Instituto Cervantes é o mais novo parceiro 
do SESCAP-PE. O convênio vai oferecer aos 
funcionários, alunos e associados ao SESCAP-PE, 
20% de desconto para pagamentos parcelados 
e 25% de desconto para pagamentos à vista; na 
realização de cursos de espanhol. Também serão 
realizadas ações culturais nas dependências da 
instituição, ou do Sindicato, ambos em Recife. 

Vilage Marcas e Patentes
O convênio com a Vilage Marcas 
e Patentes vai remunerar 
os associados do SESCAP-
PE mediante indicações 
de cliente que resulte na 
efetiva contratação dos 
serviços oferecidos pela 
Vilage. Para os associados 
que indicarem clientes, 10% 
de comissão sobre os honorários. 
Apenas os associados em dia com as obrigações 
sindicais estarão aptos ao exercício dos direitos 
e obrigações ora contratados. Entre alguns dos 
benefícios fornecidos aos associados está o 
desconto correspondente a 15% incidente sobre 
o valor dos honorários cobrados pela Vilage.

O grupo empresarial 
voltado para a prestação 
de serviços às empresas 
de pequeno, médio e grande porte, agora será responsável pela 
contabilidade do SESCAP-PE. 

SESCAP-PE fechou 
um convênio com 
a PROSOFT para, 
através do produto 
Prosoft Analir, oferecer aos associados mais 
segurança no envio da Declaração do IRPF, com 
preços diferenciados.

Convênio Garante 
gratuitamente aos 
associados, um sistema 
de gestão que através de um aplicativo para pequena e média 
empresa (comércio e serviço), automatiza os lançamentos da 
área financeira, de faturamento e de processos das empresas. O 
APP OMIE oferece também aulas na TV Web OMIE.

Agora os associados e 
funcionários do Sindicato 
terão descontos de 33% 
nas mensalidades da 
Faculdade Anchieta, e com isso uma oportunidade ímpar de 
aprimorar seus conhecimentos.

A parceria entre o 
SESCAP-PE e a revista 
Good Pernambuco garante aos associados um espaço para 
publicação de artigos direcionados para o setor de serviços. 

A Farmácia Independente conta com 13 unidades 
espalhadas pela Grande Recife. Cada loja, além de 
uma equipe de profissionais especializados, conta 
com um farmacêutico à disposição do cliente, 
oferecendo ainda mais segurança na hora da compra. 
Mais uma parceria firmada em benefício da classe 
contábil pernambucana.
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Todos os anos, pesquisas compro-
vam o aumento da insatisfação 

das pessoas com a vida profissional. 
Recentemente, um estudo do Institu-
to de Pesquisa e Orientação da Mente 
(IPOM) revelou que, de cada 10 profis-
sionais consultados, 7 dizem estar insa-
tisfeitos com a carreira ou o emprego e 
gostariam de trocar de função ou em-
presa.

Na prática, a 
produtividade e a 
satisfação profissional 
têm forte relação 
com a adequação do 
perfil de cada um ao 
cargo que ocupa e 
com a sua motivação. 
Para ser bem-
sucedido, você deve 
priorizar um trabalho 
que dê condições 
de satisfazer suas 
motivações não 
apenas no curto, 
mas no médio e 
longos prazos. As empresas oferecem 
quatro grandes fatores motivacionais: 
dinheiro, segurança, aprendizado e 
reconhecimento.
Cada indivíduo tem necessidades 
em diferentes intensidades. Alguns 
desejam ganhar mais dinheiro, outros 
preferem um trabalho que proporcione 
segurança, com uma carreira mais 
estável. Outros julgam o aprendizado 
como fator mais importante e há 
aqueles que veem o reconhecimento 
como condição mais importante.
Portanto, é fundamental identificar a 

fórmula que a companhia realmente 
oferece. O problema é que a maioria 
das empresas não deixa isso claro 
e é você quem terá de analisar a 
importância de cada motivador que lhe 
é oferecido. A fórmula para isso tem 
a ver com a estrutura, os valores e a 
cultura da organização, e não com o 
discurso.

Antes de aceitar 
uma proposta de 
emprego, pesquise 
o funcionamento da 
empresa. Há casos 
de bons profissionais 
que abandonaram 
um emprego estável 
e seguro em virtude 
de uma proposta 
de salário melhor, 
de promessas de 
ascensão meteórica 
ou de treinamento 
intensivo, mas, 
meses depois, 
descobriram que 
haviam 

entrado em uma furada.
Infelizmente, há pessoas 
sem escrúpulos que 
costumam recrutar 
profissionais de primeira 
linha apenas para aproveitar 
sua expertise por alguns 
meses e depois os dispensam 
sem direito a quase nada do que 
foi prometido.
Assim sendo, fique atento! 
Depois da última entrevista 
de seleção (logo após 

“Para ser bem-
sucedido, você 
deve priorizar 

um trabalho que 
dê condições de 
satisfazer suas 
motivações não 

apenas no curto, 
mas no médio e 
longos prazos.”

Como escolher 
em que empresa 
trabalhar

Eduardo Ferraz é consultor em Gestão 
de Pessoas há 25 anos e autor do recém-
lançado Negocie qualquer coisa com 
qualquer pessoa, pela Editora Gente. 

Eduardo 
Ferraz

receber a proposta de trabalho), peça 
para conversar com algumas pessoas 
da empresa, sobre como funcionam 
as coisas por lá. Procure descobrir há 
quanto tempo trabalham os funcionários 
mais antigos. Analise o perfil de quem 
tem dado certo, como é a cultura, quais 
são os benefícios oferecidos, quem são 
os clientes e qual é a reputação da 
instituição no mercado. Empresas sérias 
não se opõem e muitas até incentivam 
esse tipo de iniciativa. Munido de todas 
essas informações, será muito mais fácil 
entrar em uma companhia que tenha 
relação com seu perfil e com seus 
motivadores profissionais.



13

JUL/AGO/SET 2015

Matéria da Capa

Chegou o grande dia.
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Matéria da Capa

Evento reunirá cerca de 2 mil 
gestores da área de serviços de 
todo o Brasil

Falta muito pouco para o estado 
de Pernambuco ser palco de um 

evento que é considerado o maior e 
mais significativo do 
setor empresarial 
de serviços do país. 
A 16ª edição da 
Convenção Nacional 
das Empresas de 
Serviços Contábeis 
e das Empresas de 
A s s e s s o r a m e n t o , 
Perícias, Informações e Pesquisas 
(CONESCAP), acontece entre os 
dias 11 e 13 de novembro, no Centro 
de Convenções de Pernambuco, 
com a missão de, encarando o atual 
momento em que o país se encontra, 
de incertezas, crises financeiras, 
econômicas e desajustes na política, 
abordar com pertinência o tema “As 
Empresas de Serviços, o Governo e a 
Sociedade em debate”.

A expectativa é de que 
aproximadamente dois mil gestores 

da área de serviços de todo o 
Brasil participem dos três dias de 
palestras, oficinas e painéis, com 

temas voltados para o 
debate técnico, político, 
econômico e social. Um 
importante momento 
de confraternização e 
integração nacional das 
empresas do setor de 
Serviços. Ao mesmo 
tempo, um espaço 

para debates, troca de ideias, novos 
negócios e descoberta de novas 
tecnologias. 
Promovida pela Federação Nacional 
das Empresas de Serviços Contábeis 
e das Empresas de Assessoramento, 
Perícias, Informações e Pesquisas 
(FENACON), e tendo como anfitrião 
o Sindicato das Empresas de Serviços 
Contábeis e das Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informações 
e Pesquisas do Estado de Pernambuco 
(SESCAP-PE), o evento trará nesta 16ª 

edição, inovações e oportunidades de 
aprimoramento pessoal e profissional, 
com detalhes esclarecedores do 
cenário brasileiro, realizados por 
personalidades de projeção mundial.  
A Palestra Magna fica por conta do 
ex-presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ícone da política 
brasileira e referência mundial, Joaquim 
Barbosa, que abordará a temática 

“Um importante 
momento de 

confraternização e 
integração nacional 

das empresas do 
setor de Serviços.” Ministro Joaquim Barbosa

Ética e Política nos Negócios
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Matéria da Capa

“Ética na política e nos negócios”. 
Nesse momento de incertezas na 
política brasileira, assistir o ex-ministro 
do STF, será sem dúvida um momento 
imperdível. 
Para o presidente da FENACON, Mário 
Elmir Berti, a Convenção que ocorre a 
cada dois anos oferece oportunidade 
de discussão sobre um Brasil que todos 
querem e abre portas para novas 
descobertas. “É uma chance ímpar de 
novos conhecimentos, ferramentas que 
irão ajudar na execução da difícil tarefa 
de ser um empreendedor de sucesso, 
reservando agradáveis momentos de 
congraçamento”, afirmou Berti.
Quem aportar em Recife para 
participar da CONESCAP será 
contemplado com a palestra de um dos 
mais renomados profissionais deste 
país, o médico Augusto Cury. Doutor 
em psicanálise, o escritor brasileiro 
tem mais de 20 milhões de exemplares 
vendidos somente no Brasil, e seus 
livros já foram publicados em mais de 
70 países. 
De fato, a programação é para 
enriquecer o currículo de qualquer 
participante que tenha como objetivo 
profissional ser um diferencial no 
mercado. 
Um dos maiores especialistas em 
comunicação e interatividade no 
Brasil, Walter Longo, também estará 
entre os palestrantes do grande 
evento. Com o tema ‘Gestão na era 

pós digital’ o prestigiado executivo 
chega com a premissa de que “Gestão 
é dividir nosso tempo sabiamente 
entre pendência e tendência”, e o 
desafio dos tempos atuais é viver 
uma revolução não mais tecnológica, 
mas de comportamento, de como 
as empresas podem usar melhor 
todas as ferramentas disponíveis 
para uma interação mais completa e 
personalizada com os clientes. 
Pela CONESCAP passarão ainda nomes 
como: Mara Behlau (fonoaudióloga, 
consultora em Comunicação Humana 
para indivíduos e empresas); Maria 
Clara Cavalcante Bugarim (presidente 
da Academia Brasileira de Ciências 
Contábeis e controladora Geral 
do Estado de Alagoas); e Andrea 
Lemgruber (economista Senior do 
Fundo Monetário Internacional (FMI) 
desde 2006, com cargo de Chefe 
Adjunta da divisão de Administração 
Tributária e Aduaneira para as 
Américas e a África), entre outros. 
“Será um evento inesquecível para 
empresários do setor de serviços. 
Uma chance de conhecer de perto o 
potencial empreendedor do estado de 
Pernambuco, sem deixar de vivenciar 
suas belezas naturais e provar o melhor 
da culinária pernambucana”, declarou 
o presidente do SESCAP-PE, Albérico 
de Morais.  
Para a festa de encerramento da 16º 
CONESCAP está sendo preparado 

Palavra do presidente da 
Fenacon,

MARIO ELMIR BERTI

Seja bem-vindo 

Prepare-se para discutir o Brasil que 
queremos e contribua para termos 
uma sociedade mais humana e 
governantes que nos representem 
com ética verdadeira.  

Entre para participar; participe para 
evoluir; evolua para o sucesso!

Todos, somos o mundo Fenacon.

um verdadeiro Carnaval multicultural, 
com dois consagrados artistas 
pernambucanos: Alceu Valença e 
Petrúcio Amorim. 
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Como surgiu a Good Pernambuco?
A Good Pernambuco surgiu neste ano de 2015, após a 
minha saída da diretoria da Let’s Go Pernambuco. Como 
já conheço bastante o mercado, optei por criar uma 
revista com uma linha editorial diferenciada no mercado. 
A revista fala sobre diversos setores 
empresariais e visa atender a gostos 
variados. 
Na nossa primeira edição, tivemos um 
especial sobre os 55 anos da TV Jornal. 
Já na segunda, nossa capa foi com 
governador do estado de Pernambuco, 
Paulo Câmara. 
Somos uma revista pernambucana, que 
tem como principal objetivo elevar o 
estado de Pernambuco, mostrando 
nossas riquezas e valorizando nossa 
cultura e nosso povo.

Como funciona o processo de 
criação do periódico até o produto 
final? 
Primeiro é realizada uma pauta com a 
presença de todos os colaboradores. 
Na ocasião, são sugeridos assuntos 
envolvendo eventos e demais 
novidades que estejam acontecendo 
no estado de Pernambuco.
 
Com quantos funcionários a revista conta?
A família Good Pernambuco é hoje composta por seis 
colaboradores, sendo dois jornalistas, um fotógrafo, um 
designer, uma editora e uma revisora. Temos coluna 
social, mídias sociais, editorial de carro, editorial de 

moda e colunas da OAB, CRCPE, SESCAP-PE, Logística, 
AMCHAM, SIMEPE, CRECI-PE, ADEMI, Instituto de Ação 
Empresarial pela Cidadania e Porto Digital.
Qual é o público alvo e o que ele pode encontrar na 
revista?

No periódico os leitores encontram 
assuntos dos mais variados, pensados 
e elaborados com riqueza de detalhes, 
especialmente para prender a atenção.
Nosso mailing é ultra segmentado. A 
publicação é dirigida primariamente 
à residência do público-alvo: 
empresários, executivos, profissionais 
liberais e gestores públicos (integrantes 
das classes A e B).
Temos uma diagramação leve que 
prima pela não poluição, adequando 
o anúncio ao contexto editorial o que 
facilita a fixação das informações.

Como adquirir o periódico?
Distribuímos 15 mil revistas, e temos 
os seguintes pontos de vendas: 
Livraria Cultura do Paço da Alfândega; 
Banca do Shopping Center Recife; do 
Shopping RioMar e do Shopping Plaza.

Pedro Vidal 
Presidente da Good Pernambuco

Entrevista 

A Good Pernambuco chegou como mais uma grande parceira do SESCAP-
PE. Uma oportunidade para os associados ao Sindicato produzirem 
conteúdo relacionado ao setor de serviços e publicarem no periódico. 
A revista tem como presidente Pedro Vidal. O profissional possui 29 
anos de mercado, sendo especializado em Marketing, Publicidade e 
Comunicação Empresarial, que explicou à Integrar como funciona a 
mais nova revista de Pernambuco. 

Por Michelly Nunes 

JUL/AGO/SET 2015

“Somos 
uma revista 

pernambucana, 
que tem como 

principal objetivo 
elevar o estado 
de Pernambuco, 

mostrando 
nossas riquezas 
e valorizando 

nossa cultura e 
nosso povo.”
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17Economia e Finanças

Empresas se adaptam 
para atender aos padrões 
internacionais de contabilidade 
Qualidade, transparência e 
comparabilidade das demonstrações 
contábeis são os principais benefícios 
proporcionados pelas normas 
Internationais Financial Reporting 
Standarts (IFRS), referentes às normas e 
padrões internacionais de contabilidade 
adotadas pelo Brasil. 
A adoção das normas IFRS gera um 
aumento significativo na qualidade e 
eficiência das informações financeiras 
na medida em que os padrões 
internacionais implicam a adoção de 
critérios e métodos mais balizados 
de reconhecimento, mensuração e 
divulgação das operações e da situação 
patrimonial e financeira das empresas.

O Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), criado pelo 
Conselho Federal de Contabilidade 

(CFC), tornou-se o órgão responsável 
pela tradução e ajustes das normas. 

A Lei 12.973/2014 incorporou as 
práticas contábeis internacionais IFRS 
(brasileiras) à legislação fiscal, e a não 
observância da legislação comercial 
poderá trazer às empresas autuações 
fiscais. A base de cálculo para 
distribuição de dividendos são os lucros 
contábeis apurados. 
Conforme a legislação comercial, 
lucros distribuídos acima dos lucros 
acumulados serão tributados, em 
resumo, como pró-labore. Uma 
contabilidade que não atenda à 
legislação comercial pode gerar 
mais lucros acumulados que aqueles 
admitidos pelo Fisco.
Com informações: Classe Contábil
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“A adoção das 
normas IFRS 

gera um aumento 
significativo na 

qualidade e eficiência 
das informações 

financeiras”
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Os limites 
de uso do 
WhatsApp 
no ambiente 
de trabalho

18 e-Mundo

Aplicativo de mensagens imediatas, o 
WhatsApp agiliza a comunicação entre 
as pessoas, em qualquer hora e lugar. 
Uma plataforma que vem expandido 
seu alcance entre os brasileiros, sendo 
hoje no Brasil, uma das mais populares 
ferramentas. Mas é preciso cuidado e 
muito bom senso na hora de utilizá-
lo, principalmente no ambiente de 
trabalho, e a observação serve tanto 
para o chefe quanto para o funcionário. 

Hoje, independente da faixa etária, o 
aparelho celular faz parte da vida da 
maioria das pessoas. Com ele é possível, 
graças às redes Wi-Fi, 3G e 4G, acessar 
não apenas o WhatsApp, mas e-mails, 
Facebook, bem como outras mídias 
sociais. E pelas empresas, tornou-se 
mais um meio de comunicação (interna 
e externa). 

A velocidade das 
informações atrai 
empregados e 
empregadores, uma 
vez que o WhatsApp 
pode ser utilizado para 
troca de mensagens, 
envio de documentos, 
imagem, vídeo e 
ligações. Diante disso, 
várias perguntas 
começam assurgir e 
as que mais aparecem 
são: até que ponto o funcionário pode 
dispor dessa ferramenta no local de 
trabalho? E o empregador pode exigir 
do empregado trabalho pelo aplicativo, 
fora do expediente?

Pois bem, de acordo com a advogada 
trabalhista Schamkypou Bezerra, o 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
já reconhece a demissão por justa 
causa pelo uso indevido e excessivo 
dos empregados com o WhatsApp. 
“Quando por ordem da empresa, tal 
prática é vedada, é possível a demissão 

por justa causa, enquadrada em desídia 
(negligência) ou indisciplina”, explicou.

Por outro lado, há casos em que o 
funcionário é adicionado em grupos 
da empresa e recebe mensagens do 
empregador, pelo aplicativo, fora 
do seu horário de trabalho. Essas 

chamadas podem 
ser caracterizadas 
como hora extra e 
motivar reclamações 
trabalhistas, pleiteando 
o pagamento das 
horas trabalhadas.  É 
o que garante o 6° 
artigo Consolidação 
das Leis do Trabalho 
(CLT). “Após horário 
de trabalho, o 
empregador não pode 
exigir mais afazeres, 
ou se comunicar 

com o empregado para esclarecer 
informações sobre a empresa, e 
isso deve ser respeitado”, concluiu 
Schamkypou.

Também é importante o empregador 
instituir uma política clara sobre a 
utilização de ferramentas de internet 
durante a jornada de trabalho, e vale 
ressaltar que a orientação deve ser para 
todos.

Com informações: CanalTech, 
techinbrazil e Uol.

“Após horário de 
trabalho, o empregador 

não pode exigir 
mais afazeres, ou 
se comunicar com 
o empregado para 

esclarecer informações 
sobre a empresa, e isso 
deve ser respeitado”

JUL/AGO/SET 2015

Por Michelly Nunes e Michelle Telino
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Gestão S.A.

Gestão 
estratégica 
de recursos 
para 
inovação

S eja para o crescimento da em-
presa, para criar posto de traba-

lho, ou até mesmo 
para dar novos 
horizontes aos co-
laboradores na re-
vitalização de am-
bientes, a “cultura 
de inovação” nun-
ca foi tão abordada 
como nos tempos 
atuais. Afinal, a 
inovação tem sido 
fundamental para 
as organizações na 
hora de enfrentar desafios relaciona-
dos à globalização e crise na economia 
e ao aumento da concorrência. 

Uma organização deve possuir em 

sua cultura, ferramentas que propicie 
sustentação para o surgimento de di-

versas novidades 
ao longo do tempo 
e, criar um modelo 
operacional ajusta-
do à estratégia de 
inovação e imple-
mentá-la com dis-
ciplina, é o maior 
desafio das em-
presas que iniciam 
o processo, e este 
não acontece por 

acaso, pelo contrário, ele faz parte da 
visão estratégica de todo líder e ges-
tor, que necessita compreender para 
aplicar em seus produtos e serviços, 

com a finalidade de adquirir benefícios 
a médio e longo prazo. 
Mas de nada adianta uma cultura de 
inovação nas mãos de quem não tem 
disposição para operacionalizar. Faz 
parte do processo promover inicia-
tivas que estimulem o pensamento 
inovador e proponha desafios a serem 
resolvidos a partir de uma abordagem 
inovadora. 
Uma empresa composta por pessoas 
dotadas de conhecimentos interdis-
ciplinares, facilidade para interagir de 
maneira informal e trocar informações 
e conhecimentos, dando Feedback di-
reto e valorizando o esforço do fun-
cionário, certamente chegará ao su-
cesso desejado. 

JUL/AGO/SET 2015

“A inovação tem sido 
fundamental para 
as organizações na 
hora de enfrentar 

desafios relacionados 
à globalização e 

crise na economia 
e ao aumento da 
concorrência ”
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Por Michelly Nunes
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Como 
administrar os 
pensamentos

Bem-estar em pauta

“Somos quem podemos ser. Sonhos 
que podemos ter”. Já dizia o refrão 
de uma música da banda brasileira, 
Engenheiros do hawaii, entoada pelos 
jovens da década de 90. De fato 
podemos construir e desenvolver 
pensamentos que sirvam e cumpram 
os nossos objetivos de vida, mas o que 
podemos ser e sonhar também pode 
ir muito mais além do que podemos 
imaginar.

A velocidade da informação nos dias 
atuais, bem como o excesso e acumulo 
de conhecimento vêm provocando 
um verdadeiro caos na vida pessoal e 
profissional. E não conseguir administrar 
os pensamentos pode tornar o cidadão 
vítima dele próprio, principalmente 
quando esses pensamentos trazem 
reforços negativas para o indivíduo. 

É cada vez mais frequente o número 
de jovens e adultos reféns dos 
próprios pensamentos, uma vez que 
essas pessoas estão recebendo uma 
quantidade sub-humana de conteúdo, 

sem sequer ter o preparo necessário 
para absorvê-los. Elas sofrem por 
antecipação e passam por constantes 
surtos de esquecimento.

Um problema que de acordo com 
o médico, professor e doutor em 
psicanálise, Augusto Cury, pode 
ser caracterizado por síndrome 
do pensamento acelerado, muito 
confundida pelos médicos com 
hiperatividade, que pode parecer 
inofensiva, mas deve ser observada, pois 

grande parte da população é acometida. 
“Esta síndrome provoca um caos 
emocional, e leva o indivíduo ao último 
estágio da dor humana, desencadeando 
transtornos psiquiátricos, e não apenas 
depressão, mas ansiedade, síndrome 
do pânico, doenças psicossomáticas, 
anorexia nervosa, bulimia e assim por 
diante”. 

Com mais de 20 milhões de exemplares 
vendidos no Brasil e publicações em mais 
de 70 países, Augusto Cury costuma 
dizer que as pessoas estão perdendo a 
capacidade de contemplar o belo e, em 
consequência disso, tomando caminhos 
errados e adoecendo muito rápido 
e coletivamente. Para administrar os 
pensamentos e vencer os desafios, 
o livro explica que é preciso ter um 
caso de amor com a qualidade de vida. 
“Esteja disposto a superar dificuldades 
e ser uma pessoa aposta na vida, que 
vive e faz a vida acontecer”.

Com informações: Grupo Educacional 
Augusto Cury

Esteja disposto 
a superar 

dificuldades e ser 
uma pessoa aposta 

na vida, que 
vive e faz a vida 

acontecer

Por Michelly Nunes
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#Ficadica

Site: virtuallrc.com

O The Virtual Learning Resoucers 
Center (Centro de Recursos para 
o Aprendizado Digital) tem uma 
busca do Google personalizada 
com milhares dos melhores 
sites acadêmicos selecionados 
por professores e profissionais 
de bibliotecas do mundo inteiro 
para atender às necessidades de 
educadores e alunos.
Professor: encontre planos 
de aulas, sugestões, materiais, 
apresentações e muito mais. 
Estudante: ache apostilas, textos, 
dicas de estudos, planilhas e tudo 
o que você precisa para facilitar 
sua vida na escola.

CD: Pedaço duma asa – 
Mariana Aydar

O disco “Pedaço duma asa” 
nasce depois desta trajetória 
que amplia o que se entende 
por parceria e composição. Ele 
pode ser descrito como o disco 
em que Mariana Aydar dá voz às 
canções de Nuno Ramos. Dois 
artistas que colocaram em diálogo 
canção e instalação, e pactuaram 
alcançar toda a potência poética 
do repertório que criaram. Um 
disco que alcança rara densidade 
poética, destes que surgem 
apenas de tempos em tempos, 
depois da artista percorrer 
caminhos não-convencionais e 
burilar sentimentos à exaustão até 
finalmente apresentar o resultado 
ao público.

Livro: Inteligência 
Multifocal 

Autor: Augusto Jorge Cury
Editora:  Cultrix

Em “Inteligência Multifocal”, o Dr. 
Augusto Jorge Cury mostra sua 
teoria da inteligência multifocal, 
apresentando mais de 30 elementos 
essenciais para a formação da 
inteligência humana, tais como 
o processo de interpretação, a 
democracia e o autoritarismo das 
ideias e o fluxo vital da energia 
psíquica.

Filme: Perdido em 
Marte
Direção: Ridley Scott
Elenco: Matthew Damon, Jessica 
Chastain, Kate Mara, Kristen Wiig, 
Sean Bean, Jeff Daniels, Sebastian 
Stan, Chiwetel Ejiofor, Michael 
Peña, Mackenzie Davis, Aksel 
Hennie e Naomi Scott.
Gênero: Aventura, Ação, Ficção 
Científica
Classificação: 12 anos
O astronauta Mark Watney (Matt 
Damon) é uma das primeiras 
pessoas a caminhar em Marte. 
Entretanto, devido a complicações 
causadas por uma tempestade 
de poeira, Mark é deixado para 
trás por sua tripulação e pode se 
tornar a primeira pessoa a morrer 
no planeta. Com apenas poucos 
suprimentos, Mark conta com sua 
criatividade e inteligência, e embora 
as possibilidades e probabilidades 
estejam todas contra ele, Mark luta 
para sobreviver.
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Empreendedorismo 
cresce no Brasil e 
a região nordeste 

lidera ranking 
O brasileiro é conhecido comum povo 
festeiro, alegre e muito trabalhador, 
que sabe lidar com as adversidades 
que surgem no dia 
a dia. Mas se antes 
prevalecia o desejo 
de se firmar num 
emprego para ter 
salário certo e mais 
segurança na vida, 
hoje, o objetivo do 
cidadão é encarar 
o desafio de 
construir, gerenciar e 
desenvolver projetos 
para ter o seu próprio negócio. 
Três em cada dez pessoas adultas, com 
idades entre 18 e 64 anos, possuem um 

empreendimento, e a região Nordeste 
figura no primeiro lugar do ranking com 
uma taxa de 36,4%, superior à média 

nacional. Em segundo 
lugar ficou o Sul, com 
35,1%. Sudeste marcou 
33,6%, Centro-Oeste, 
33% e Norte, 32,6%. 
A pesquisa internacional 
Global Entrepreneurship 
Monitor(GEM) foi 
realizada no Brasil pelo 
Sebrae e pelo Instituto 
Brasileiro de Qualidade 
e Produtividade (IBQP). 

Cerca de 10.000 pessoas foram ouvidas, 
em cinco estados no país. A GEM é parte 
do projeto Global Entrepreneurship 

Monitor, fundado em 1999, que inclui 
100 países que compõem 90% do PIB 
mundial.
Com a alta taxa de empreendedorismo 
o Brasil vai mostrando que as pessoas 
estão se dedicando à criação do 
próprio negócio, e enxergando nele, 
excelentes oportunidades de mudar 
definitivamente de vida. Hoje, virar 
dono de um empreendimento está 
entre os principais desejos da maioria 
das pessoas, perdendo apenas para o 
sonho da casa própria e de viajar pelo 
Brasil.
A pesquisa indica que de cada 100 
brasileiros que começam uma empresa, 
71 são motivados pela oportunidade de 
negócio e não pela necessidade.

Chefe x Funcionário31% dos brasileiros querem 

montar o próprio negócio.

16% querem crescer dentro 

de uma empresa.

Hoje, virar 
dono de um 

empreendimento 
está entre os 

principais desejos 
da maioria das 

pessoas
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Líder 
mundial 

6º Seminário de Gestão de 
Empresas de Serviços em SP

De acordo com a GEM, o Brasil 
é primeiro lugar no ranking de 
empreendedorismo no mundo. 
Em segundo aparece a China, com 
26,7%. A Índia tem uma taxa de 
empreendedorismo de 10,2%, a 
África do Sul de 9,6% e a Rússia 
de 8,6%. O número de brasileiros 

que já têm uma empresa, ou que 
estão envolvidas na criação de uma, 
é superior, também, a países como 
Estados Unidos (20%), Reino Unido 
(17%), Japão (10,5%), Itália (8,6%) e 
França (8,1%).
Com informações: SEBRAE e NE10

Realizado nos dias 15 e 16 de setembro, 
pelo SESCON-SP, o 6º Seminário 
de Gestão de Empresas de Serviços 
Contábeis (Gescon), levou para os 
participantes o tema: Pensando a 
Contabilidade, rememorando os 
grandes pensadores da humanidade, 
convocando os empresários contábeis 

a repensarem e traçarem as rotas da 
atividade para os próximos anos. 

Pernambuco esteve representado pelo 
presidente do SESCAP-PE, Albérico 
de Morais e pela diretora de Eventos e 
Social da FENACON e ex-presidente do 
Sindicato, Alba Rosa Nunes Ananias. 

34,5%

26,7%

10,2%

9,6%

8,6%

23Artigo
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Convite é entregue ao governador 
Paulo Câmara 

No mês de outubro, o presidente do 
SESCAP-PE, Albérico de Morais, foi 
recebido pelo governador do estado de 
Pernambuco, Paulo Câmara, no Palácio 
do Campo das Princesas. Na ocasião, 
o político recebeu das mãos do de 
Albérico o convite da 16ª CONESCAP.

Paulo Câmara e Albérico de Morais 
comemoraram a vinda de quase 2 mil 
empresários de vários lugares do país, 
que irão conferir a feira de negócios 
e movimentar o mercado local. As 
integrantes da comissão organizadora 
do grandioso evento, Alba Rosa Nunes 

Ananias e Maria Dorgivânia Arraes, 
também compareceram ao encontro, 
com a finalidade de apresentar a 
adequação que será realizada no 
CECON.

16ª CONESCAP
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OAB-PE – Albérico de Morais também visitou o presidente da Ordem dos Advogados do estado de 
Pernambuco, Pedro Henrique Reynaldo Alves. O encontro aconteceu na sede da OAB-PE, no bairro de Santo 
Antônio, em Recife-PE.

Realizações SESCAP-PE
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Notícias

Sistema falha e Receita adia Simples 
Doméstico para 30/11

A Receita Federal foi informada 
oficialmente pelo Serviço Federal de 
Processamento de Dados (Serpro), 
dois dias antes do vencimento do 
prazo para pagamento do Simples 
Nacional, 6 de novembro, que as 
medidas adotadas para solucionar 
os problemas de instabilidade nos 
sistemas informatizados do portal do 
eSocial ainda não eram suficientes para 
garantir que todos os empregadores 
domésticos conseguissem imprimir 
o Documento de Arrecadação do 
eSocial (DAE).

E com diversos problemas na emissão 
do boleto unificado, que traz tributos 
como INSS e FGTS, o jeito foi adiar 
para o dia 30 de novembro, o prazo 
final para a quitação. 

A medida permitirá que o Serpro 
conclua seu trabalho na solução dos 

problemas dos sistemas, oferecendo 
aos empregadores mais tempo e 
qualidade nos serviços oferecidos no 
site do eSocial.

O empregador doméstico ganhou 
mais tempo para se acertar com a 

Receita. Essa, já havia reconhecido 
que milhares de pessoas em todo 
o território nacional enfrentavam 
dificuldades na emissão da guia de 
pagamento do eSocial e, por causa 
disso, trabalhava em um “plano de 
contingência”.

Se não fosse adiado, quem não 
conseguisse emitir a guia e pagar o 
tributo no prazo poderia ser multado 
em 0,33% ao dia. Vale lembrar que 
o novo prazo para pagamento no 
dia 30 é válido apenas para a guia 
da competência 10/2015. A partir 
da competência 11/2015, o prazo 
permanece inalterado, ou seja, todo 
dia 07 do mês.

Com informações: Receita Federal do 
Brasil; G1

“A medida permitirá 
que o Serpro conclua 

seu trabalho na solução 
dos problemas dos 

sistemas, oferecendo 
aos empregadores mais 
tempo e qualidade nos 
serviços oferecidos no 

site do eSocial.”
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Novos Associados
SESCAP-PE

ORIENT CONTABIL

JULIA CLEONICE DE OLIVEIRA LUNA DOS SANTOS 

B&F ASSESSORIA 
CONTABIL LTDA – MECONTABILIZZE

Nada melhor que boas surpresas
para alegrar nossos clientes e parceiros.

Aguarde...

SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIOS CONTÁBEIS E DIVERSAS EMPRESAS 0800 123 1184 | www.netspeed.com.br

Conecte-se com a Netspeed:    

Escrita Fiscal | Folha de Pagamento | Contabilidade | Administrador | Tributário | Protocolo | NetNF-e | NetCT-e | NetManifest | NetPonto | NetCRM | NetBackup | NetBox




